ট্রেড িং কর্পোরেশন অব বোিংলোরেশ
প্রধোন কোর্ পোলয়
ঢোকো।

ডিটিরেন চোর্ পোে
১. ডিশন ও ডিশন
ডিশনঃ ডনত্য প্ররয়োেনীয় ্রেে বোেোেমূল্য ডিডত্শীল েোখো।
ডিশনঃ ডনডে পষ্ট ডকছু িিংখ্যক ডনত্যপ্ররয়োেনীয় ্রেে আ্েকোলীন িজুে গরে তুরল দ্রব্যমূল্য ডিডত্শীল েোখো।
২. ট্রিবো প্রেোন প্রডত্শ্রুডত্
২.১) নোগডেক ট্রিবো
ক্র.
নিং

ট্রিবোে নোি

(১)

১

২

(২)

ট্রিবো প্রেোন
্দ্ধডত্

ট্রিবোে মূল্য এবিং
্ডেরশোধ ্দ্ধডত্

ট্রিবো প্রেোরনে িিয়িীিো

(৪)

(৫)

(৬)

ত্থ্য অডধকোে
আইন অনুর্োয়ী
আরবেরনে
ডিডিরত্ব

ক) েনিিংরর্োগ শোখো/ ত্থ্য প্রেোনকোেী কিপকত্পো
খ) ত্রথ্যে িডিত্ একোডধক ত্থ্য প্রেোন ইউডনর্ বো
কর্তপ্রেে িিংডিষ্টত্ো থোকরল

ডবনোমূরল্য

অনুরেোধ প্রোডিে ৭ (িোত্)
কোর্ পডেবি

ক) ক্ররয়ে কোর্ পোরেশ প্রেোন

িেোিডে

প্রশোিন/আিেোডন/প্ররকৌশল/ডিএিএি ও ডবওডব
শোখো

ডবনোমূরল্য

খ) ক্ররয়ে ডবডিন্ন চুডি্ত্র স্বোেে

িেোিডে

ডিএিএি ও ডবওডব/প্ররকৌশল/আিেোডন/প্রশোিন
শোখো

ডবনোমূরল্য

ত্থ্য প্রেোন

(৩)

প্ররয়োেনীয় কোগে্ত্র এবিং প্রোডিিোন

অনুরেোধ প্রোডিে অনডধক ৩০(ডত্রশ)
কোর্ পডেবি।
ডিড উরলে শত্প ট্রিোত্োরবক

ড্এি ্োওয়োে ্ে ০৩ (ডত্ন)
কিপডেবরিে িরে

েোডয়ত্বপ্রোি কিপকত্পো (নোি, ্েডব, ট্র োন নম্বে ও
ইরিইল)
(৭)

েনোব ট্রিোঃ হুিোয়ুন কডবে, উ্-ঊর্ধ্পত্ন কোর্ পডনব পোিী ও
ট্রচয়োেম্যোন এে একোন্ত িডচব
ট্র োন: ৮৮-০২-৮১৮০০৫৮
ইরিইল: tcb@tcb.gov.bd
এবিং িিংডিষ্ট শোখোে ট্রেরত্র প্ররত্যক শোখো প্রধোনগণ।
ডিএিএি ও ডবওডবঃ ট্রিোঃ ট্রশখোবুে েিিোন, প্রধোন কিপকত্পো,
ট্র োন নম্বে-৮১৮০০৬২
ই-ট্রিইল- cocms@tcb.gov.bd
প্ররকৌশলঃ কোেী িোিফুজুে েিিোন
ডনব পোিী প্ররকৌশলী, ট্র োন: ৯১১৩৭৫৪
ই-ট্রিইল- exeng@tcb.gov.bd
আিেোডনঃ ট্রিোঃ আবুল িোিনোত্ ট্রচৌধুেী
ঊর্ধ্পত্ন কোর্ পডনব পোিী, ট্রর্ডলর োনঃ ০২-৫৫০১৩৯২২
ইরিইলঃ tcbseimport@tcb.gov.bd
প্রশোিনঃ েনোব ট্রিোঃ েডিি উডিন
উ্-িডচব (প্রশোিন ও িিংিো্ন)
ট্রর্ডলর োনঃ ৮৮-০২-৯১৪১২৭৭
ই-রিইলঃ tcb@tcb.gov.bd

ক্র.
নিং

ট্রিবোে নোি

(১)

(২)

ডবল প্রেোন

ট্রিবো প্রেোন
্দ্ধডত্

প্ররয়োেনীয় কোগে্ত্র এবিং প্রোডিিোন

ট্রিবোে মূল্য এবিং
্ডেরশোধ ্দ্ধডত্

ট্রিবো প্রেোরনে িিয়িীিো

(৩)

(৪)

(৫)

(৬)

িেোিডে

েোিোনত্ ট্র েত্

িেোিডে

টিডিডব’ে খুচেো ডবক্রয় ট্রকরেে
িোেরি ্ে ডবক্রয়
ক) ড্এি ডেডলে

িেোিডে

প্রশোিন/আিেোডন/প্ররকৌশল/ডিএিএি ও ডবওডব/
শোখো িরত্ প্রোি অনুরিোেন িোর্রে অথ প ও ডিিোব
শোখো
প্রশোিন/আিেোডন/প্ররকৌশল/ডিএিএি ও ডবওডব/
শোখো িরত্ প্রোি অনুরিোেন িোর্রে অথ প ও ডিিোব
শোখো
টিডিডব’ে িকল আঞ্চডলক কোর্ পোলয়

িেোিডে

আিেোডন শোখো

্রেে ডনধ পোডেত্
মূল্য অনুর্োয়ী
ডবনোমূরল্য

খ) আরন পষ্ট িোডন ট্র েত্

িেোিডে

আিেোডন শোখো

ডবনোমূরল্য

ড লোে ডনরয়োরগে আরবেন্ত্র
েোডখল।

িেোিডে

আরবেনকোেী প্রডত্ষ্ঠোন ডনরনোি কোগে্ত্র/ ত্থ্যিি
ট্রচয়োেম্যোন,
টিডিডব
বেোবরে
িেোিডে/
আরবেনকোেীে িিংডিষ্ট ট্রেলো প্রশোিক এে িোেরি/
টিডিডব’ে িিংডিষ্ট আঞ্চডলক কোর্ পোলরয়ে িোেরি
ট্রচয়োেম্যোন টিডিডব বেোবে আরবেন্ত্র েোডখল
কেরত্ ্োরেন।
(১) ট্রে লোইরিন্স (প্রকৃত্ মুডে
ট্রেোকোনেোে/ব্যবিোয়ী)।
(২) দুই কড্ িত্যোডয়ত্ ্োির্োর্ প িোইরেে ছডব।
(৩) েোশনোল আইড কোর পে িত্যোডয়ত্ রর্োকড্।
(৪) আয়কে িনে ্রত্রে িত্যোডয়ত্ রর্োকড্।
(৫) ব্যোিংক িলরিন্সী িোটিডপ রকর্।
(৬) ট্রেোকোন িোেোে েডলল/ িোডলকোনো েোডখলোে
িত্যোডয়ত্ রর্োকড্।

অনুরিোেরনে ্ে
“ ট্রেড িং
কর্পোরেশন অব
বোিংলোরেশ” এে
নোরি েোিোনত্
বোবে ১৫,০০০ /(্রনে িোেোে)
র্োকোে ব্যোিংক
ড্রো র্/ ট্র্-অ োপ ে
েিো ডেরত্ িরব।

৩
৪

৫
৬

৭

ডবনোমূরল্য

অনুরিোেন প্রোিীে ০২ কোর্ পডেবি

ডবনোমূরল্য

অনুরিোেন প্রোিীে ০২ কোর্ পডেবি

েোডয়ত্বপ্রোি কিপকত্পো (নোি, ্েডব, ট্র োন নম্বে ও
ইরিইল)
(৭)

ট্রিোঃ ট্রিোিোবুে েিিোন
উ্-ঊর্ধ্পত্ন কোর্ পডনব পোিী (অথ প ও ডিিোব)
ট্রর্ডলর োনঃ ৮১৮০০৬৯-৭১
ইরিইলঃ tcbfin@tcb.gov.bd

টিডিডব’ে িকল আঞ্চডলক কোর্ পোলরয়ে অড ি
প্রধোনগণ।
ট্রিোঃ ট্রশখোবুে েিিোন,
প্রধোন কিপকত্পো (বোডণডেযক)
্ে প্রোডিে ৩০ (ডত্রশ) ডেরনে িরে
ট্রর্ডলর োনঃ ৮৮-০২-৮১৮০০৭৪
ইরিইলঃ tcbcoimport@tcb.gov.bd
১. নন-রেি্নডিি (অি ল) েেেোত্োে ট্রিোঃ আবুল িোিনোত্ ট্রচৌধুেী
ট্রেরত্র মূল্যোয়ণ কডিটিে িিোে ্ে ঊর্ধ্পত্ন কোর্ পডনব পোিী (বোডণডেযক)
০৩ (ডত্ন) কিপডেবরিে িরে।
ট্রর্ডলর োনঃ ০২-৫৫০১৩৯২২
২. ট্রেি্নডিি েেেোত্োে ট্রেরত্র চুডি
ইরিইলঃ tcbseimport@tcb.gov.bd
স্বোেরেে ্ে ০১ (এক)
কিপডেবরিে িরে।
ত্োৎেডণক

আরবেন প্রোডিে ত্োডেখ িরত্ ০৭ (িোত্)
ডেরনে িরে আরবেন্রত্রে ত্থ্যোডে
র্োচোইরয়ে েে িিংডিষ্ট ট্রেলো
প্রশোিরকে কোর্ পোলরয় ট্রপ্রেণ। িিংডিষ্ট
ট্রেলো প্রশোিরকে িত্োিত্ প্রোডিে ্ে
ট্রর্োগ্য আরবেনকোেী প্রডত্ষ্ঠোনরক ড লোে
ডনরয়োরগে অনুরিোেন ্ত্র িিংডিষ্ট
আঞ্চডলক কোর্ পোলয় বেোবরে ট্রপ্রেণ কেো
িয় এবিং অনুডলড্ে িোেরি িিংডিষ্ট
আরবেনকোেীরক েোনোরনো িয়। ট্রেলো
প্রশোিরকে িত্োিত্ প্রোডিে ্ে ০৭
(িোত্) ডেন।

ট্রিোঃ ট্রশখোবুে েিিোন
প্রধোন কিপকত্পো (ডিএিএি ও ডবওডব)
ট্র োন নম্বে-৮১৮০০৬২
ই-ট্রিইল- tcbcocms@tcb.gov.bd

ক্র.
নিং

ট্রিবোে নোি

ট্রিবো প্রেোন
্দ্ধডত্

(১)

(২)

(৩)

৮

ড লোে ডনরয়োরগে চুডি্ত্র
িম্পোেন।

িেোিডে

৯

ড লোেশী্ চুডি্ত্র নবোয়ন।

িেোিডে

প্ররয়োেনীয় কোগে্ত্র এবিং প্রোডিিোন

ট্রিবোে মূল্য এবিং
্ডেরশোধ ্দ্ধডত্

ট্রিবো প্রেোরনে িিয়িীিো

(৪)

(৫)

(৬)

(৭) আরবেনকোেীে ট্রেোকোরন কি্রে ৩ ট্রথরক ৪
ট্রিঃ র্ন ্ে-িোিগ্রী গুেোিেোত্ কেোে িত্ েোয়গো
থোকরত্ িরব।
৩০০/- (ডত্নশত্) র্োকোে নন-জুড ডশয়োল ষ্টোরম্প ২
(দুই) বছরেে েে চুডি্ত্র িম্পোডেত্ িয়।

৩০০/-(ডত্নশত্)
র্োকো।

ড লোে কর্তপক ৩০০ (ডত্নশত্ র্োকোে
নন জুড ডশয়োল ষ্টযোম্প েোডখরলে িোরথ
িোরথ।

চুডি্রত্রে ট্রিয়োেোরন্ত ড লোে কর্তপক েোডখলকৃত্
আরবেরনে ডিডিরত্।

৩০০/-(ডত্নশত্)
র্োকো।

ড লোে কর্তপক আরবেন েোডখরলে ্ে
০১ (এক) ডেন।

েোডয়ত্বপ্রোি কিপকত্পো (নোি, ্েডব, ট্র োন নম্বে ও
ইরিইল)
(৭)

টিডিডব’ে িিংডিষ্ট আঞ্চডলক কোর্ পোলয় ও কযোম্প
অড রিে অড ি প্রধোনগণ।
www.tcb.gov.bd
ঐ

২.২) প্রোডত্ষ্ঠোডনক ট্রিবো
ক্র.
নিং

ট্রিবোে নোি

ট্রিবো প্রেোন ্দ্ধডত্

প্ররয়োেনীয় কোগে্ত্র এবিং
প্রোডিিোন

ট্রিবোে মূল্য এবিং ্ডেরশোধ
্দ্ধডত্

ট্রিবো প্রেোরনে িিয়িীিো

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

(৬)

১

বোেোে েে প্রকোশ

২

ড লোেরেে অনুকূরল টিডিডব’ে ্ে বেোি
প্রেোন।

৩

৪

েোডয়ত্বপ্রোি কিপকত্পো (নোি, ্েডব, ট্র োন নম্বে ও ইরিইল)
(৭)

িেোিডে

বোেোে ত্থ্য শোখো এবিং
টিডিডবডে ওরয়ব িোইর্

ডবনোমূরল্য

প্রডত্ ডেন (িোধোেণ ও
ডনব পোিী আরেরশ ছুটি
ব্যত্ীত্)

ট্রিোঃ নোডিে উডিন ত্োলুকেোে
িিকোেী কোর্ পডনব পোিী (বোেোে ত্থ্য)
ট্রর্ডলর োনঃ০২- ৫৫০১৩৯২৪
ইরিইলঃ tcbmm@tcb.gov.bd
(ক) বোডণেয িন্ত্রণোলরয়ে ট্রিোঃ ট্রশখোবুে েিিোন
অনুরিোেন প্রোডিে ০১ প্রধোন কিপকত্পো (ডিএিএি ও ডবওডব),
(এক) ডেরনে িরে।
ট্র োন নম্বে-৮১৮০০৬২,
(খ) এিএিএি এে ই-ট্রিইল-tcbcocms@tcb.gov.bd
িোেরি ০১ (এক) ডেরনে
িরে।

(ক) ড লোেরেে অনুকূরল টিডিডব’ে
্ে বেোি ট্রেয়োে ডনডিি আঞ্চডলক
কোর্ পোলয় িমুিরক অনুরিোেন প্রেোন।
(খ) ড লোেরেে অনুকূরল টিডিডব’ে
্ে বেোি ট্রেয়োে এিএিএি
ট্রপ্রেণ।

বোডণেয িন্ত্রণোলরয়ে
অনুরিোেনক্ররি টিডিডব
প্রধোন কোর্ পোলয়।

ডবনোমূরল্য

ড লোেরেে অনুকূরল টিডিডব’ে ্রেে
বেোি্ত্র েোেী

িেোিডে

প্রধোন কোর্ পোলরয়ে
অনুরিোেনক্ররি িিংডিষ্ট
আঞ্চডলক কোর্ পোলয়।

ডবনোমূরল্য

প্রধোন
কোর্ পোলরয়ে টিডিডব’ে িিংডিষ্ট আঞ্চডলক কোর্ পোলয় ও কযোম্প অড রিে
অনুরিোেন প্রোডিে ০১ অড ি প্রধোনগণ।
(এক) ডেরনে িরে।

ড লোেরেে েোিোনত্ ট্র েত্

িেোিডে

ডিএিএি ও ডবওডব শোখো
িরত্ প্রোি অনুরিোেন

ডবনোমূরল্য

আরবেন প্রোডিে ্ে ১৫ ট্রিোঃ ট্রিোিোবুে েিিোন
কোর্ পডেবি।
উ্-ঊর্ধ্পত্ন কোর্ পডনব পোিী (অথ প ও ডিিোব)
ট্রর্ডলর োনঃ ৮১৮০০৬৯-৭১

ক্র.
নিং

ট্রিবোে নোি

ট্রিবো প্রেোন ্দ্ধডত্

প্ররয়োেনীয় কোগে্ত্র এবিং
প্রোডিিোন

ট্রিবোে মূল্য এবিং ্ডেরশোধ
্দ্ধডত্

ট্রিবো প্রেোরনে িিয়িীিো

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

(৬)

প্ররকৌশল শোখো

-

চুডিকৃত্ িিয়
অডত্বোডিত্ িওয়োে এক
িোি পূরব প।

কোেী িোিফুজুে েিিোন
ডনব পোিী প্ররকৌশলী (প্ররকৌশল), ট্র োন: ৯১১৩৭৫৪
ইরিইল:exeng@tcb.gov.bd

প্রশোিন/প্ররকৌশল শোখো
িরত্ ডবল প্রোডিে ্ে অথ প
ও ডিিোব-১ শোখো

-

ডবল প্রোডিে ্ে ১ডেন

ট্রিোঃ ট্রিোিোবুে েিিোন
উ্-ঊর্ধ্পত্ন কোর্ পডনব পোিী (অথ প ও ডিিোব)
ট্রর্ডলর োনঃ ৮১৮০০৬৯-৭১
ইরিইলঃ tcbfin@tcb.gov.bd

ট্রিবো প্রেোরনে িিয়িীিো

েোডয়ত্বপ্রোি কিপকত্পো (নোি, ্েডব, ট্র োন নম্বে ও ইরিইল)

(৭)
ইরিইলঃ tcbfin@tcb.gov.bd

িোর্রে অথ প ও ডিিোব-১
শোখো
৫

িোেো চুডি নবোয়ন

৬

ট্রত্ল, গ্যোি, ্োডন, ডবদুযৎ, ট্রর্ডলর োন,
ট্রিোবোইল এবিং ইন্টোেরনর্ িিংক্রোন্ত ডবল
প্রেোন

চুডিে ট্রিয়োে উিীণ প িরল উিয়
্রেে আরলোচনো িোর্রে অিোয়ী
িোেো চুডিনোিো নবোয়ন কেো িয়
িেোিডে

েোডয়ত্বপ্রোি কিপকত্পো (নোি, ্েডব, ট্র োন নম্বে ও ইরিইল)

২.৩) অিযন্তেীণ ট্রিবো
ক্র.
নিং
(১)

ট্রিবোে নোি
(২)

১

অবিরেোিে ছুটি িঞ্জুে

২

ট্র্নশন
প্রেোরন
সুডবধোরথ প
অড িোেগরণে অড র্ আ্ডি/
আইনগত্ িত্োিত্/ আইন ট্রকোরেে
ডিয়োরেন্স/ অড ি প্রধোরনে ডিয়োরেন্স
প্রেোন।
কিপকত্পো/কিপচোেীরেে ট্র্নশন

৩

৪

ডনরয়োগ, ্রেোন্নডত্, চোকুেী
ডনয়ডিত্কেণ

ট্রিবো প্রেোন ্দ্ধডত্

প্ররয়োেনীয় কোগে্ত্র এবিং
প্রোডিিোন

ট্রিবোে মূল্য এবিং ্ডেরশোধ
্দ্ধডত্

(৩)

(৪)

(৫)

িেোিডে

ছুটি ট্রিোরগে ০১ িোি পূরব প
আরবেরনে ট্রপ্রডেরত্

ডবনোমূরল্য

ডচঠি/নডথ্ত্র

িিংডিষ্ট শোখোে চোডিেো্ত্র

ডবনোমূরল্য

(৬)

আরবেনপ্রোিীে
িোরিে িরে

(৭)

০১ েনোব ট্রিোঃ েডিি উডিন
উ্-িডচব (প্রশোিন ও িিংিো্ন)
ট্রর্ডলর োনঃ ৮৮-০২-৯১৪১২৭৭
ই-রিইলঃ tcbds@tcb.gov.bd

০৩ কোর্ পডবেি
িিংডিষ্ট শোখো প্রধোন

িেোিডে

িিংডিষ্ট শোখো িমূি িরত্
অনো্ডি/নোেোবী্ত্র ্োওয়োে
্ে।

চোডিেো ্োওয়োে ্ে টিডিডব’ে িিংডিষ্ট শোখোে চোডিেো্ত্র
প্রশোিডনক ও আডথ পক েিত্ো
অনুর্োয়ী গঠিত্ কডিটিে সু্োডেরশে

ডবনোমূরল্য

িরব পোচ্চ ১৫(্রনে) ডেন।

ডবনোমূরল্য

৭ কোর্ পডেবি

েনোব ট্রিোঃ েডিি উডিন
উ্-িডচব(প্রশোিন ও িিংিো্ন)
ট্রর্ডলর োনঃ ৮৮-০২-৯১৪১২৭৭
ই-রিইলঃ tcbds@tcb.gov.bd
েনোব ট্রিোঃ এনোমুল িক
িডচব
ট্রর্ডলর োনঃ ৮১৮০০৬০

ক্র.
নিং

ট্রিবোে নোি

(১)

(২)

ট্রিবো প্রেোন ্দ্ধডত্

প্ররয়োেনীয় কোগে্ত্র এবিং
প্রোডিিোন

ট্রিবোে মূল্য এবিং ্ডেরশোধ
্দ্ধডত্

ট্রিবো প্রেোরনে িিয়িীিো

(৩)

(৪)

(৫)

(৬)

৫

অডেপত্ ছুটি/অডেপত্ ছুটি (বডিঃ
বোিংলোরেশ)

৬

িোধোেণ িডবষ্য ত্িডবল িরত্ অডগ্রি
িঞ্জুেী
কল্যোণ ত্িডবল িরত্ আডথ পক িিোয়ত্ো
গ্রিণ

আরলোরক কর্তপ্রেে অনুরিোেন
িোর্রে।
আরবেন ্োওয়োে ্ে ( প্রশোিডনক ডনধ পোডেত্ েরি আরবেন।
ও আডথ পক েিত্ো অনুর্োয়ী) িিংডিষ্ট
কর্তপ্রেে অনুরিোেন িোর্রে
েোডি ট্রবোর পে িিোে সু্োডেশ
ডনধ পোডেত্ েরি আরবেন
িোর্রে
কল্যোণ ত্িডবরলে গঠনত্ন্ত্র
ডনধ পোডেত্ েরি আরবেন
ট্রিোত্োরবক।

৮

আবোডিক ও েোিডেক ট্রর্ডলর োন
িিংরর্োগ ব্যবিো

িিডিত্ িেকোেী ট্রর্ডলর োন
নীডত্িোলো-২০০৪ অনুর্োয়ী

৯

গৃিডনিপোণ ঋণ, গৃি ট্রিেোিত্,
ট্রিোর্ের্োন ক্রয় অডগ্রি, কডম্পউর্োে
ক্রয় অডগ্রি ও কল্যোণ ঋণ িঞ্জুে।

১০

ডবডিন্ন প্রকোে ডবজ্ঞডি প্রকোশ

১১

িোনীয়/ববরেডশক প্রডশেণ

১২

ডচডকৎিো ট্রিবো

৭

েোডয়ত্বপ্রোি কিপকত্পো (নোি, ্েডব, ট্র োন নম্বে ও ইরিইল)
(৭)

ই-রিইলঃ tcbsecretary@tcb.gov.bd
ডবনোমূরল্য
ডবনোমূরল্য
ডবনোমূরল্য

িিডিত্ িেকোেী ট্রর্ডলর োন
নীডত্িোলো-২০০৪ এে ডনধ পোডেত্
ছরক আরবেন।
প্রচডলত্ ডবডধ-ডবধোন অনুিেণ পূব পক (ক) ডনধ পোডেত্ েরি আরবেন
ঋণেোন কডিটিে সু্োডেরশে (খ) ট্রর্ েডিরত্ গৃি
ট্রপ্রডেরত্ টিডিডব’ে ্ে পরেে ডনিপোণ/রিেোিত্ কেো িরব ট্রি
অনুরিোেন িোর্রে।
েডিে েডলল/বোয়নো্ত্র
(গ) ৩০০ র্োকোে নন
জুড ডশয়োল িযোরম্প
অঙ্গীকোেনোিো
(ঘ) র্থোর্থ কর্তপ্রেে
সু্োডেশ
িেোিডে
ডবডিন্ন শোখো িরত্ প্রোি ডবজ্ঞডি

ডবনোমূরল্য

ডবডিন্ন প্রডশেণ ট্রকে িরত্ প্রস্তোব
্োওয়োে ্ে কর্তপ্ে কর্তপক
িরনোনয়ন িোর্রে
খন্ডকোলীন ডচডকৎিক কর্তপক

প্রডশেণ ট্রকে/প্রডত্ষ্ঠোন িরত্
প্রস্তোব ্ত্র ট্রিোত্োরবক
ট্রপ্রিডক্র্শন ট্রিোত্োরবক

৭ কোর্ পডেবি
সু্োডেশ প্রোিীে ০৫
কোর্ পডেবরিে িরে
(ক) েরুেী ০১
কোর্ পডেবি
(খ) িোধোেণ ০১ িোি
১৫ কোর্ পডেবি

ঐ
ঐ
ঐ
ঐ

ডবনোমূরল্য

১৫ কোর্ পডেবি

ঐ

ডবনোমূরল্য

ঐ

ডবনোমূরল্য

ডবজ্ঞডি ্োওয়োে ০১ ডেন
্ে
০৫ কোর্ পডেবি

ডবনোমূরল্য

িিোরি ০৩ ডেন

খন্ডকোলীন ডচডকৎিক

ঐ

৩) অডিরর্োগ ব্যবিো্নো ্দ্ধডত্ (GRS)

ট্রিবো প্রোডিরত্ অিন্তুষ্ট িরল েোডয়ত্বপ্রোি কিপকত্পোে িরঙ্গ ট্রর্োগোরর্োগ করুন। ডত্ডন িিোধোন ডেরত্ ব্যথ প িরল ডনরনোি ্দ্ধডত্রত্ ট্রর্োগোরর্োগ করে আ্নোে িিস্যো অবডিত্ করুন।
ক্র. নিং
১

২

কখন ট্রর্োগোরর্োগ কেরবন
েোডয়ত্বপ্রোি কিপকত্পো িিোধোন ডেরত্ ব্যথ প িরল

ট্রর্োগোরর্োরগে ঠিকোনো
GRS ট্র োকোল ্রয়ন্ট কিপকত্পো
নোি ও ্েডব: েনোব ট্রিোঃ এনোমুল িক(িডচব)
ট্রর্ডলর োনঃ ৮১৮০০৬০
ই-রিইলঃ tcbsecretary@tcb.gov.bd
ওরয়ব ট্র্োর্ পোল: www.tcb.gov.bd

GRS ট্র োকোল ্রয়ন্ট কিপকত্পো ডনডে পষ্ট িিরয় িিোধোন ডেরত্ ব্যথ প িরল

ট্রচয়োেম্যোন, টিডিডব

৪) আ্নোে কোরছ আিোরেে প্রত্যোশো
ক্রডিক
নিং
১
২
৩
৪

প্রডত্শ্রুডত্/কোডিত্ ট্রিবো প্রোডিে লরেয কেণীয়
ডনধ পোডেত্ েরি িম্পূণ পিোরব পূেণকৃত্ আরবেন েিো প্রেোন
িঠিক িোেরি প্ররয়োেনীয় ড ি ্ডেরশোধ কেো
িোেোরত্ে েে ডনধ পোডেত্ িিরয়ে পূরব পই উ্ডিত্ থোকো
স্বয়িংিম্পূণ প সুডনডে পষ্ট অডিরর্োগ েোডখল

ডনস্পডিে িিয়িীিো
০১ িোি

০১ িোি

